HÖLLVIKEN CK – KOLLEKTION 2022
Inför 2022 kommer vi med en helt ny kollektion nämligen ICON. Detta är en sammanslagning mellan
våra tidigare kollektioner PROF och RACE PROVEN där man förfinat modellerna och använt nya tyger
och detaljer osv. Storleksmässigt är överdelarna i ICON jämförbara med den tidigare kollektionen
PROF som ni haft. Gällande byxorna är ICON jämförbara med byxorna i kollektionen RACE PROVEN
som ni tidigare haft. Om man tidigare köpt överdelar i RACE PROVEN och nu tänker sig köpa en ICON
tröja är mitt tips att gå ner en storlek jämfört med tidigare. Detta då RACE PROVEN var i ett lite
tjatare snitt. När det gäller byxorna kan man köra samma storlek som man gjort tidigare.
Nedan följer en genomgång av er kollektion ifrån oss. Mera info om varje produkt finner ni sedan i
webshopen när vi loggar in där.
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till mig!
Email: a.ekh@bioracer.com
Tel: 0703658527

ART.NR 51380 + 51380D
NAMN: TRÖJA KORTÄRM PROF MATRIX
Exakt samma modell som ni haft tidigare. En klassisk cykeltröja i polyester med tre bakfickor och lång
dragkedja.

ART.NR 41361 + 41361W
NAMN: ICON CLASSIC SMOOTH TRÖJA
Denna modell påminner om den ni haft tidigare kallad PROF BODYFIT SMOOTH. Tyget är desamma,
men man har nu även ändrat snittet en aning, samt att tröjan numera har silikonband i slutet av
tröjan.

ART.NR 41358 + 41358W
NAMN: ICON TRÖJA
Byggd på samma modell som CLASSIC SMOOTH men denna har låg krage och meshpaneler i sidorna,
samt silikonband runt slutet av tröjan.

ART.NR 51390P + 51390DP
NAMN: EPIC TRÖJA – TALL
Ny modell som kom ifjol och som ni haft innan. Vår toppmodell och som bland annat TEAM INEOS
använder. Denna är producerad i en lycra, med längre ärmar, brett silikon band nertill och tre stycken
bakfickor. Varför modellen heter TALL beror på att vi endast säljer denna längde i Sverige då det visat
sig att den vanliga EPIC är alldeles för kort och TALL är mera normal i längden.

ART.NR 51471 + 51471W
NAMN: ICON TEMPEST LIGHT FLOSSAD LÅNGÄRMAD TRÖJA
Detta är en ny långärmad tröja som bygger på modellen PROF TEMPEST som ni haft tidigare. Denna
är dock lite tunnare än TEMPEST men med samma fina egenskaper. Tunt flossad med andra ord, tre
bakfickor och silikonband runt slutet av tröjan. Tröjan har även ett membran invävt som gör att den
är lätt vattenavstötande men inte vindtålig, så en väst ihop med denna tröja är optimalt för vår, höst
och kallare sommarturer.

ART.NR 51472 + 51472W
NAMN: ICON TEMPEST LÅNGÄRMAD TRÖJA
Bygger på samma konstruktion som TEMPEST LIGHT nämn ovan men den är dubbelt så tjock. Denna
modell har ni haft tidigare då benämnd PROF TEMPEST.

ART.NR 51971 + 51971W
NAMN: ICON VINDVÄST UTAN KRAGE
Ny väst som har låg krage och öppning för bakfickorna samt även förstärkt i dessa partier. 100%
vindtät med mesh på ryggen och silikonband runt slutet av västen.

ART.NR 51972 + 51972W
NAMN: ICON VINDVÄST UTAN KRAGE
Ny väst med vanlig krage och numera med 3st bakfickor och mesh på ryggen. Den är även denna
100% vindtät med silikonband runt slutet av västen.

ART.NR 51473 + 51473W
NAMN: ICON TEMPEST LIGHT VINDJACKA

Denna jacka påminner om den tidigare modellen och toppsäljaren PROF WINDBLOCK COMBI LIGHT
2.0. Tyget är desamma och är 100% vindtätt på front och ärmar men baktill har den vårt TEMPEST
LIGHT material vilket gör att den andas optimalt. Den har tre bakfickor och silikonband runt slutet av
jackan.

ART.NR 51561 + 51561W
NAMN: ICON TEMPEST FULL PROTECT VINTERJACKA
Ny vinterjacka som kommer i ett rejält flossat tyg som är vindtätt, andas och skyddar, passar perfekt
till kallare dagar. Silikonband runt slutet av jackan och tre bakfickor.

ART.NR 52147 + 52147W
NAMN: ICON BIBSHORTS
Våra nya cykelbyxor som ingår i kollektionen ICON. Dessa påminner om tidigare modell RACE
PROVEN LYCRA 2.0 men kommer nu med en ny lycra och ny sömnad, samt mesh hängslen. Detta
kommer bli en ny favorit hos många! I denna byxan sitter paden SMOOTH UNI, som är en av våra
mest populära pads.

ART.NR 52111 + 52111W
NAMN: ICON TEMPEST BIBSHORTS
Samma modell som ICON BIBSHORTS men denna kommer i vårt populära och flossade material
TEMPEST. Paden i dessa byxor är likt ICON Bibsshorts SMOOTH UNI.

ART.NR 53532 + 53532W
NAMN: ICON TEMPEST BIBTIGHTS
Nya långa cykelbyxor som kommer i nya ICON snittet och helt tillverkade i vårt populära material
TEMPEST. Dessa långa byxor kommer utan pad.

ART.NR 52122 + 52122W
NAMN: EPIC BIBSHORTS
Samma modell som tidigare som ni haft i er kollektion. EPIC är numera vår nya toppkollektion och
dessa byxor har bland annat inget påsytt silikonband nertill utan silikonet är invävt i tyget vilket ger
en smidig övergång på slutet av byxan. Detta är en ny favorit hos många! I dessa byxor sitter det vår
populära VAPOR MEN pad i herr modellen och VAPOR WOMEN i dammodellen.
LÄNK TILL VIDEO OM DESSA PADS - https://www.youtube.com/watch?v=-eIc8PvHVC8

ART.NR 57950 + 57950D
NAMN: FRITIDSJACKA
Sist men inte minst så har vi vår populära insulation jacka som kommer med syntetisk stoppning.
Jackan kommer med huva och två stycken fickor. Finns i herr och dam modell.

